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Relatório de atividades 

Incubação e empreendedorismo 

 

 

Pese embora os efeitos da pandemia, a Moveltex manteve a sua incubadora de empresas em 

funcionamento, com uma elevada taxa de ocupação.  

Estiveram incubadas durante o ano de 2020 na Moveltex 22 empresas, que ocuparam a totalidade 

das 9 salas disponíveis para os empreendedores. A média de idade das empresas incubadas foi de 18 

meses e empregaram 29 pessoas. 

Foram assegurados, e efetivamente prestados, os serviços de consultoria e mantidas as bolsas de 

parceiros, para além de terem sido divulgadas as empresas incubadas e os seus serviços, bem como 

foram partilhados os eventos realizados na rede Portuspark a que a Moveltex pertence. 

Organizou ainda 1 encontro das empresas incubadas, tendo iniciado uma nova prática de reunião de 

todos os empreendedores, dinamizando a organização dentro da incubadora, pelos incubados, de 

encontros regulares, que permitam o network entre as empresas e os empreendedores, bem como a 

sua aproximação ao mercado. Tal só foi possível nos primeiros meses do ano, dado o desenrolar da 

pandemia. Ainda foi tentado, sem sucesso, no mês de novembro de 2020, a organização de um 

encontro entre empresas, mas apenas duas se inscreveram. 

Durante o ano de 2020 foi acompanhado um projeto StartUpVisa (denominado Casa Verde) e foram 

ainda divulgadas oportunidades de candidatura do StartupVoucher. A este programa concorreram 

dois projetos de jovens com residência em Paços de Ferreira e na região, tendo um deles 

conquistado a oportunidade de desenvolver o seu projeto com a bolsa para 2 empreendedores. 

Foi assegurado o funcionamento e manutenção dos equipamentos e edifício afetos à incubação. 

Do inquérito de satisfação enviado às incubadas, responderam 7 das 22 empresas e os resultados, 

sinteticamente, foram os seguintes: 

• 72,7% deram nota 4 às infraestruturas (instalações e equipamento) disponibilizadas; 

• 54,5% deram nota 4 aos serviços prestados e 27,3% deram nota 5. 
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• O desempenho da Direção da Moveltex obteve exatamente os mesmos valores que os 

serviços prestados; 

• E quanto à recomendação da Moveltex, 18,2% deram nota 4 e 72,7% deram nota cinco. 

Por último foi também pedido às empresas incubadas durante o ano de 2020 que respondessem a 

um inquérito de desempenho, mas apenas 1 respondeu, pelo que não é possível disponibilizar mais 

dados globais sobre o conjunto das empresas instaladas na Moveltex. 

Paços de Ferreira, 31 de janeiro de 2021. 

 


